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Justin Perez (1990, Verenigde Staten)  
Justin Perez is een Amerikaanse dichter die, zelf ook doof geboren, al zijn hele leven 
gefascineerd is geweest door performance art en de verschillende manieren van storytelling 
die bestaan in American Sign Language (ASL). Tijdens zijn tienertijd ontwikkelde hij zelf 
nieuwe performancetechnieken in gebarentaal en perfectioneerde hij ook bijbehorende 
gezichtsuitdrukkingen. Zo werd hij bedreven in visual vernacular, een poëtische uitingsvorm 
in gebarentaal die Perez als geen ander beheerst. Hij is dan ook een van de grootste vv-
dichters ter wereld, die dit jaar voor het eerst in Nederland optreedt tijdens Poetry 
International. Perez vertelt zijn verhalen met veel passie, niet alleen als dichter, maar ook als 
docent aan bijvoorbeeld de Texas School for the Deaf, het National Technical Institute for 
the Deaf en vele andere plaatsen. In 2017 won hij de ASL Elements-wedstrijd met een door 
fans geliefd vv-optreden van zijn hand: een verhaal over Super Mario Kart.  
 

 

English 

Justin Perez is an American poet who, born deaf himself, has been fascinated all his life by 
performance art and the various modes of storytelling that exist in American Sign Language 
(ASL). During his teenage years, he himself developed new performance techniques in sign 
language and also perfected corresponding facial expressions. Thus, he became adept at 
visual vernacular, a poetic form of expression in sign language that Perez has mastered like 
no other. Consequently, he is one of the world's greatest vv poets, performing in the 
Netherlands for the first time this year during Poetry International. Perez tells his stories 
with great passion, not only as a poet, but also as a teacher at, for example, the Texas School 
for the Deaf, the National Technical Institute for the Deaf and many other places. In 2017, he 
won the ASL Elements competition with a vv performance much loved by fans: a story about 
Super Mario Kart.  


